
Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Ro- og Kajakklub d. 25.8.2014 

Tilstede: Jesper Deichmann, Bodil Ejlersen, Lene Mathiasen, Kristian Abildgaard 

Afbud: Berit Laursen 

Dagsorden: 

1) Anne Marie Eybye havde lavet et fint oplæg til bestyrelsen om den hidtidige praksis. Vi 
blev enige om flg. ændringer: beboere på Erik Menveds vej kan ikke leje lokalerne, der 
skal indføres en passus om erstatningskrav og det skal tilføjes at træningssalen skal 
kunne benyttes af medlemmerne. Jesper taler med Anne Marie om ændringerne. 
Desuden besluttede vi, at lokaler kun kan lejes ud 2 gange om måneden, men de 
aftaler, der allerede er i kalenderen fastholdes.  
 

2) Indmeldelse og intro af nye medlemmer: Vi blev i januar enige om, at nye medlemmer 
– uanset alder betaler 1 års kontingent, når de meldes ind. Inden man bliver meldt ind, 
kan man som ungdomsroer godt få lov at ro et par gange, før man bliver meldt ind.  
Henrik varetager ventelister. Vi undersøger, om vi kan have ventelisterne på et 
undersite på vores hjemmeside. 
 

3) Frigivelseshold: vi satser på 2 frigivelseshold i kajak til foråret. Nye hjælpeinstruktører 
er bragt i forslag: Anette og Jon. Hos roerne, har vi ikke har haft faste 
hjælpeinstruktører, men har måttet overtale andre medlemmer til at tage nogle 
kursister hen over sommeren.  Det har hovedsagelig været kajakroere, som ønskede 
rokursus. 
 

4) Hjemmesiderne: 
- de gamle hjemmesider skal pege hen på ny side. Kris ordner 
- vi vil gerne have bådoversigterne fra den gamle ro-hjemmeside med over på den 

nye side. Lene ordner. 
- Vi vil gerne have et forum med login for meddelelser til roerne. Kris taler med Søren 

om oprettelse 
 

5) Svømmehalstider: vi har fået samme tider som sidste år: 
Lørdage på Søndre Skole: 10-11 
Søndage (svømning)på Gymnastikhøjskolen: 13-14 
Mandag (kajakpolo)på Gymnastikhøjskolen: 20-22 
1. onsdag i måneden på Gymnastikhøjskolen: 21-22 (kajakker) 

 
6) Vi fastholder Vestjyske Bank. I tilfælde af krak er vi dækket med op til 750.000.  

 
7) TDC og telefoni: Vi har skiftet fra TDC til Telenor og har fået en samlet pakke hos 

Telenor. Skiftet har taget ualmindelig lang tid. 
 

8)  Vi får udskiftet ovenlys i træningshallen. I forbindelse med udskiftningen har vi været 
nødt til at udskifte hele tagsiden, fordi taget slet ikke kunne bære at tømreren 
bevægede sig rundt på taget. 
 



9) Arbejdsdag d. 2.1. kl. 10-16: Vi er startet med at lave en liste over ting, der skal laves 
på arbejdsdagen: nedrivning af væg ind til depot (etablering af opbevaringsstativ, 
herunder stålsøjle til stabilisering, loftisolering fjernes), tagrender, baderum (afkalkning 
mm), træningsmåtter renses, vinduespuds, ergometrene, generel oprydning i 
træningssalen. 
 

10) Vedligehold i øvrigt: gulv lakeres og malerarbejde udføres indvendig. Udhæng males?   
Bodil får tilbud fra maler 
 

11)  Hjarbækgrunden: Bjørnekloen er slået ned i denne omgang og vi sælger ikke grunden i 
Hjarbæk, før vi får et bedre bud.  
 

12) Kris arbejder med DKFs sikkerhedsregler 
 

13) Planlægning af efterårets møde: 
Generalforsamling d. 27.11, kl 19  
Bestyrelsesmøde d. 21.11, kl. 18 
Bestyrelsesmøde d. 6.10, kl 19 
Deadlines til Månedsbrevet fastlægges senere 
 

14)  Bestyrelsen vil have en kontaktperson til polokajakroerne. Kris taler med dem. 
 

15) Nyt klubtøj blev drøftet. Malene Bitsch kommer med forslag til design og prøver. I hører 
nærmere.  
 

16) Lene bestiller årer til båden Nye tider 

 

 

 


